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حمليات �سيا�سية

الم�ستقبل ال يثق بالجم ّيل ولن ي�سير بعون
الكتائب ...تر�شيح رئي�س الق ّوات جعجعة
} هتاف دهام
ل��م ت�ف��ض االت��ص��االت ب�ي��ن ال�ك�ت��ل السياسية
أي تقدم لجهة تأمين نصاب جلسة يوم غد
إلى ّ
األربعاء ،فإمكان التوافق على شخصية معينة
النتخابها ال يزال بعيداً.
ي�ص� ّر رئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية سمير
ّ
الترشح إل��ى حين.
جعجع على االستمرار في
ّ
تيار المستقبل ال ي��زال يعتبر جعجع مرشحه
الرئاسي في جلسة األربعاء ،مقفالً الباب أمام
رئيس ح��زب الكتائب أمين الجميّل ،العتبارات
عديدة.
يشير تيار المستقبل ف��ي مجالسه الخاصة
ّ
ترشح رئيس حزب الكتائب،
إلى استحالة تبني
ل�م��ا ل��دي��ه م��ن ع�لاق��ات وات �ص��االت يستطيع أن
يشبكها في الخارج بعيدا ً عنه ،على عكس رئيس
«القوات».
يعتبر «المستقبل» أنّ ل��دى الرئيس الجميّل
من االستقاللية التي تحول دون تح ّكم التيار
األزرق ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية مثلما ي��ري��د ،ال
سيما أن ت��اري��خ ال�ع�لاق��ة بين ال��رئ�ي��س الجميّل
والرئيس سعد الدين الحريري ليست مشجعة
على ما تقول مصادر مق ّربة من الحزبين.
وف ��ق ت �ي��ار ال�م�س�ت�ق�ب��ل ،ي�خ�ف��ي رئ �ي��س حزب
ال�ك�ت��ائ��ب أوراق � �ا ً س��ري��ة ع��ن ح�ل�ف��ائ��ه ،ف�ه��و ليس
حليفا ً موثوقا ً به ،وقد ينقلب على الموقف بشكل
دراماتيكي ،إذ زار سورية إح��دى عشرة مرة
أي ال �ت��زام حيال
ف��ي الثمانينات ،لكنه ل��م ينفذ ّ
سورية.
في السياق ،تشير مصادر مطلعة في التيار
األزرق إلى استحالة أن يكون الرئيس الجميّل
رئيسا ً للجمهورية ،فـ 14آذار ال يمكن أن تسير
به طالما جعجع مرشح.
ي�خ��وض ت�ي��ار المستقبل م��ع ح��زب الكتائب
صراعا ً داخليا ً ضمن فريق  14آذار ،فالمستقبل
هو المخ ّول ب��إدارة المعركة داخ��ل هذا الفريق،
وبالطبع سيفضل جعجع على الجميّل .أما عندما
تصبح المعركة على الصعيد الوطني ،يتح ّول
تيار المستقبل من مخطط إل��ى من ّفذ للسياسة
الخارجية وتحديدا ً للسياسة السعودية.
ل ّما كانت سياسة المستقبل تضع «فيتو» على
ال�ج�م�يّ��ل ،ف��إنّ األخ �ط��ر م��ن ذل��ك ،وف��ق مصادر
كتائبية ،أنّ رئيس القوات ال يمكن أن يتقبّل رئيس
حزب الكتائب ،فرفضه للجميّل أكبر من رفضه
االستراتيجي للقوات يتمثل
للعماد عون ،فالعد ّو
ّ
ّ
ومخططه التاريخي يقوم على
بحزب الكتائب،
إضعاف الكتائب وابتالعها.
رغم ذلك كله ،ينفي الكتائبيون نية المستقبل
استبعاد الرئيس الجميّل عن الترشح لرئاسة
الجمهورية ،بالقول إنّ التيار األزرق سيتبنّى
ترشيح الجميّل في الوقت المناسب.
ي�س��ارع الصيفي إل��ى رم��ي ال�ك��رة ف��ي ملعب
فريق  8آذار ،مح ّمالً إياه المسؤولية عن تعطيل
النصاب ،سائالً :ما الذي يضمن لفريق  14آذار
لو انسحب الدكتور جعجع وت � ّم تبني ترشيح
الجميّل ،أال يمارس فريق  8آذار والعماد عون
السيناريو نفسه؟
يؤكد الكتائبيون أنّ استمرار رئيس القوات
في الترشح هو لمصلحة الرئيس الجميّل ،فرجل

معراب هو الخاسر األول مما يجري ،وهو بمثابة
جعجعة ،فالنصاب لن يتأ ّمن من اآلن فصاعدا ً
وعدد األصوات لن يتوافر إلى حين التوافق.
يدرك الكتائبيون أنّ االنتخابات ليست بهذه
السهولة ،فال «أم�ي��ن» وال «سمير» سيصل إلى
س��دة ال��رئ��اس��ة ،وال ميشال ،فالمقاومة ليست
متيّمة به .إال أنّ بكفيا تحاول حجب األنظار عن
إغ�ف��ال المستقبل لرئيسها بتأكيدها أنّ رئيس
التيار الوطني الح ّر العماد ميشال عون لن يكون
المرشح التوافقي ،خاصة بعدما نبش تاريخ
رئ �ي��س ال �ق��وات ف��ي ال�ج�ل�س��ة األول� ��ى ،م��ا جعله
مرشحا ً تصادميا ً أكثر من حزب الله.
تسارع الكتائب إلى اإلعالن جهارا ً أنّ الرئيس
سعد الحريري سيبلغ وزيرالخارجية جبران
باسيل ،بعدم إمكان السير بالعماد عون رئيسا ً
توافقيا ً للجمهورية ،إال أنّ ه��ذه المعلومات لم
ت��ؤك��ده��ا ول��م تنفها م �ص��ادر ت �ي��ار المستقبل،
فالنائب عمار ح��وري ال��ذي اعتبر أنّ الجنرال
هو حليف فريق  8آذار ،وبالتالي ليس مرشحا ً
توافقياً ،أكد لـ«البناء» أنّ هذا الكالم ال يعبّر عن
موقف تياره بل عن رأيه الشخصي.
ويشدّد ح��وري على أنّ عدم ترشح الجنرال
عون حتى الساعة يد ّل على أن خلالً ما يضرب
فريق  8آذار ،فلو أنّ األم��ور تسير في االتجاه
الصحيح داخ��ل هذا الفريق لكان الجنرال أعلن
أي مرشح
ترشحه ،وع��دم تبني فريق  8آذار ّ
دل�ي��ل ض�ع��ف ،ال سيما أن��ه ت��راج��ع ع��ن ترشيح
النائب إميل رحمة ال��ذي لو فاز بعدد األصوات
على رئيس القوات لقطع الطريق على الجنرال.
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،وف ��ي ظ� � ّل السيناريوات
ال�م�ت�ع�دّدة ،ت��ؤك��د م�ص��ادر كتائبية أن ال رئيس
ج �م �ه��وري��ة ق �ب��ل  25آي� ��ار ،م��ا ي�ع�ن��ي أنّ لبنان
س�ي��دخ��ل ال �ف��راغ ال��رئ��اس��ي ل�ش�ه��ري��ن أو أكثر،
ليعقب ذل��ك ان�ت�خ��اب ق��ائ��د الجيش ال�ع�م��اد جان
ق�ه��وج��ي رئ �ي �س �ا ً للجمهورية م��ن دون تعديل
للدستور .ه��ذا السيناريو ،ليست ق��وى  8آذار
بعيدة عنه ،إذ تعتبر مصادرها أنّ هناك ورقتين
مخفيّتين (ج��ان عبيد وج��ان قهوجي) والورقة
ال��راب �ح��ة م�ن�ه�م��ا ت�ن�ت�ظ��ر ال ��دخ ��ان األب �ي��ض من
التوافق الدولي.
لما كانت حظوظ جعجع والجميّل معدومة في
تقدير هذه المصادر فإنّ حظوظ العماد عون ال
تتجاوز الثالثين في المئة ،رغ��م محاولته في
الشهرين المنصرمين ال �خ��روج م��ن التحالف
ال �ع �ض��وي م��ع ح��زب ال �ل��ه وت �م��اي��زه ف��ي الكثير
من المواقف ،إال أنّ ذلك لم يجعل منه وسطياً،
بحسب مصادر الكتائب والمستقبل.
ووف��ق  8آذار ف��إنّ ت�ي��ار المستقبل ل��ن يأخذ
ق��راره قريباً ،فالسعودية ليست جاهزة للح ّل
م��ع إي ��ران ،ول��ذل��ك ليست مستعجلة على الح ّل
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي س�ي�ت�ب�ل��ور ال�م�ش�ه��د ف�ي��ه على
ض��وء المحادثات السعودية  -اإليرانية ،رغم
أنّ البعض يحاول إقامة ه��وة بين العماد عون
وح �ل �ف��ائ��ه ب�ت�س��ري��ب إش��اع��ات أن ��ه ع ��اد لتذ ّكير
األميركيين ح��دي�ث�ا ً ب��أن��ه ص��اح��ب ف�ك��رة القرار
 ،1559وأنه الشاهد األول على إنتاج هذا القرار،
وح�ي��ن أع�ل��ن ع��ام  2006أن��ه م��ع خ��ط المقاومة
ال�ت��زم السياسة الواقعية وات�خ��ذ م��واق��ف مهمة
جدا ً لمصلحة السيادة اللبنانية.

مخ ّيم عين الحلوة والخيارات ال ُم ّرة...
} جمال الغربي
معادلة األمن المفقود واالنفجار ما زالت صامدة
حتى اآلن في مخيم عين الحلوة .على رغم استمرار
مسلسل االغتياالت الذي يطال العديد من األطراف
في المخيم .وك��ان آخ��ره اغتيال علي خليل الساعد
األيمن ألسامة الشهابي «أمير تنظيم فتح اإلسالم
سابقاً ،وحاليا ً هو من مؤيدي جبهة النصرة وتنظيم
القاعدة على المستوى العقائدي».
مساع عديدة تبذلها القوى والفصائل الوطنية
واإلس�لام �ي��ة م��ن أج��ل ع��دم ال��وق��وع ف��ي المحظور
وتكرار تجربة مخيم نهر البارد .آخرها المبادرة
التي و ّقعتها ال�ق��وى والفصائل الشهر الفائت في
ال�م�خ�ي��م ،وال �ت��ي ت��رف��ض االق �ت �ت��ال الفلسطيني –
الفسطيني .إال أنها لم تنجح في منع حصول عمليات
اغتيال عدة شهدها المخيم منذ توقيع المبادرة حتى
اليوم.
ع�ل��ى ال� ��ورق ال�ج�م�ي��ع متفق ع�ل��ى تحصين أمن
المخيمات وال سيما عين الحلوة .م��واق��ف القوى
الوطنية واإلس�لام�ي��ة أكثر م��ن م�م�ت��ازة .م��ن خالل
المواقف السياسية ترفض القوى الفلسطينية كافة
زج المخيم في أتون الصراعات
أي توتير أمني أو ّ
المحلية وال �خ��ارج �ي��ة .اج�ت�م��اع��ات ول��ق��اءات تعقد
على م��دار الساعة مع الجهات األمنية والسياسية
المعنية .في األمس عقد اجتماع طارئ في السفارة
الفلسطينية ب�م�ش��ارك��ة ف�ص��ائ��ل منظمة التحرير
الفلسطينية والتحالف والقوى اإلسالمية ،إضافة
إلى أنصار الله من أجل البحث في اآلليات التطبيقية
للمبادرة الفلسطينية ،بعد أن وصل األم��ر إلى ح ّد
االن�ف�ج��ار كما ي�ق��ول م�ص��در فلسطيني ش��ارك في
االج�ت�م��اع ،وأن تحصين المبادرة اآلن هو حاجة
ملحة ،وإال الفشل سيكون مصيرها الوحيد.
ولكن على األرض الوضع مختلف تماماً .وجود
المربعات األمنية داخل المخيم قد يكون عائقا ً أمام
تنفيذ بنود المبادرة كما يقول مصدر فسلطيني.
إض��اف��ة إل��ى ضعف اإلمكانيات ل��دى ال�ق��وة األمنية
أي مطلوب
ال�م�ش�ت��رك��ة ال �ت��ي ال تستطع ت��وق�ي��ف ّ
داخ��ل المخيم ألسباب عديدة .وربما يكون تنظيم
السير في المخيم أقصى ما يمكن أن تقدمه .وربما
السبب الذي ال يريد الكثير من القيادات الفلسطينية
التحدث عنه هو الخوف من الجهة التي تقوم بتلك
العمليات ،إض��اف��ة إل��ى ع��دم وج��ود غطاء سياسي
أي مخ ّل لألمن وفي المخيمات
فلسطيني لتوقيف ّ
والدليل على ذلك بحسب المصدر أنه على الرغم من
وج��ود كاميرات مراقبة واستنفار أمني وحصول
أكثر م��ن عملية اغتيال ف��ي مكان واح��د ف��ي وضح
النهار .ولم يت ّم القبض على الشخص الذي نفذ تلك
العمليات منها اغتيال مسؤول جمعية المشاريع

تر�شيح جعجع ا�ستهداف
لأربع قوى ...وللبطريركية!

الخيرية اإلس�لام�ي��ة ف��ي ص�ي��دا ومنطقتها الشيخ
عرسان سليمان ،والعقيد في قوات األمن الوطني
الفلسطيني جميل زيدان وآخرين.
ويشير المصدر إلى معلومات مؤكدة ،انّ لجنة
التحقيق التي كلفت من قبل لجنة المتابعة الفلسطينية
في قضية اغتيال الشيخ سليمان وصلت إلى خيوط
تنفيذ الجريمة ،واألشخاص الذين نفذوا العملية ،إال
أنها غير قادرة ،أقله ،على استجوابهم بسبب الغطاء
الممنوح ل�ه��م ،علما ً أن�ه��م م�ع��روف��ون ل��دى الجميع
وينتمون إل��ى تنظيمي جند ال�ش��ام وفتح اإلسالم
بحسب المصدر ،وال��ذي يرى أنّ المخيم بات أمام
خيارات أحالها م ّر.
ف��ي ال�ي��وم�ي��ن األخ �ي��ري��ن ،ك �ث��رت ال�ش��ائ�ع��ات عن
اغتياالت واستهدافات لكوادر من عصبة األنصار
اإلس�لام �ي��ة .ول��م ي�ك��ن االن �ت �ش��ار ال�ع�س�ك��ري الذي
نفذته ليل السبت ـ األحد الماضي سوى رسالة لمن
يريد العبث بأمن المخيمات .والعصبة التي كان لها
موقف إيجابي في العديد من األحداث األمنية التي
حصلت في المخيم ومحيطها ،ال سيما أحداث عبرا
وتعمير عين الحلوة في الصيف الماضي وتلعب
دائ�م�ا ً دور صمام األم��ان ف��ي عين ال�ح�ل��وة .كشف
الناطق باسمها الشيخ أبو شريف عقل عن وجود
الئحة اغتياالت للعديد م��ن المشايخ ف��ي المخيم.
داعيا ً إلى أخذ الحكماء دورهم ،قبل ان نندم جميعاً،
ساعة ال ينفع الندم ،وقبل ان ندفع جميعا ً الثمن من
أعراضنا ودمائنا .كالم عقل يعكس الواقع األمني
المتردّي الذي وصل إليه المخيم.
في ال��دوائ��ر الضيقة لألجهزة األمنية اللبنانية.
ثمة معطيات ع��ن وج��ود جهات ت�ح��اول ان تشعل
فتيل االنفجار في المخيم .أحد ق��ادة هذه األجهزة
أبلغ مسؤولي الفصائل بضرورة معالجة الوضع
األم�ن��ي على ال�ف��ور ول��م يعد األم��ر يحتمل .واذا ما
عولج األمر فإنّ تجربة نهر البارد ستعيد نفسها في
عين الحلوة.
بالدالئل والوثائق واج��ه المسؤول األمني قادة
الفصائل دور العديد من األشخاص المطلوبين في
المخيم ودوره ��م ف��ي العديد م��ن األح ��داث األمنية
داخ��ل المخيم وخ��ارج��ه .ي�ق� ّر م�س��ؤول فلسطيني
شارك في اللقاء بصعوبة إلقاء القبض على أي أحد
من المطلوبين ألسباب واعتبارات عدة.
عدم قدرة الفصائل الفلسطينية على تنفيذ بنود
المبادرة الفلسطينية وحسم األمور ميدانياً .يضع
المخيّم على مفترق طرق .إذ أن المخيم بتفاصيله
يشبه إلى ح ّد كبير بسفينة مخطوفة من قبل مجموعة
صغيرة من القراصنة ،تستطيع أن تتحكم بقمرة
القيادة متى تشاء .وإذا ما أرادت ه��ذه المجموعة
أي وقت فهي قادرة على ذلك.
إغراقها في ّ

فرعية ال�سل�سلة وا�صلت اجتماعاتها

عدوان :ملتزمون �إنهاء
ّ
المحددة
التقرير في المهلة

الرفاعي :ات�صاالت عون ــ الحريري
لن ت�صل �إلى نتيجة
أك��د عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب كامل الرفاعي «أننا سنذهب
إلى مجلس النواب غدا ً لكن دخولنا
إل��ى القاعة ره��ن بتأمين النصاب،
وحتى الساعة ال تفاهم على مرشح
رئاسي يحظى بالغالبية ،فالوضع
ما زال على حاله .المرشح الوحيد
الظاهر هو الدكتور سمير جعجع
والمرشح غير المعلن ه��و العماد
ميشال ع��ون» ،معتبرا ً «أن دخولنا
إل��ى القاعة وس��ط ه��ذه األج���واء لن
يؤدي إلى أي نتيجة».
وأض��اف« :مص ّممون على إنجاز
ه��ذا االستحقاق ،لكن نريد رئيسا ً
ح��واري �ا ً وضامنا ً لفئات المجتمع
اللبناني كافة وللمقاومة ويعتبر
«إسرائيل» عد ّونا األساسي ،وعندما
تتوافر هذه الشخصية سندخل إلى

قاعة مجلس النواب ونص ّوت لها»،
مشيرا ً إل��ى «أن��ن��ا ملتزمون بتبني
العماد ع��ون كمرشح رئ��اس��ي ،لكن
األخير يخوض م��ش��اورات داخلية
وخارجية تضمن وصوله إلى سدّة
الرئاسة ،لذلك نحن ننتظر نتيجة
ه��ذه االت��ص��االت واللقاءات وعندما
يعلن أنه لم يصل إلى نتيجة إيجابية
في تحركاته سنبحث عن شخصية
توافقية».
وتابع الرفاعي «ال��ك��رة اآلن في
ملعب عون إلى حين ر ّد الجواب»،
متابعا ً «نعتقد أن ات��ص��االت عون
مع الرئيس سعد الحريري لن تصل
إلى نتيجة جيدة ،ألن األخير ملتزم
بقرار  14آذار حتى الساعة وإذا أراد
ال��خ��روج منه ل��ن يذهب إل��ى تبني
عون».

وردا ً على س��ؤال عن المرشح
التوافقي لقوى  8آذار ،قال« :هناك
أس��م��اء ع��دّة م��ن الممكن أن تمثل
قاسما ً مشتركا ً بين اللبنانيين ،من
بينها :حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة ،قائد الجيش العماد جان
قهوجي والوزير السابق جان عبيد
وسنق ّرر مرشحنا تبعا ً لمتطلبات
ال��م��رح��ل��ة األم��ن��ي��ة ،االق��ت��ص��ادي��ة
والسياسية» ،الفتا ً إل��ى «لقاءات
تعقد بين ق��وى  8آذار والتواصل
مستم ّر ف��ي م��ا بيننا إلن��ج��از هذا
االستحقاق».
من ناحية أخرى ،أشار إلى «أننا
نالحظ أن القوى األمنية التي تنفذ
الخطة األمنية في البقاع الشمالي
تقوم بتوقيف «األوادم» وتترك
الخارجين على القانون».

«تحرير المطران ْين م�س�ؤولية دولية»

اللقاء الم�سيحي :لرئي�س قوي ووفاقي
دعا «اللقاء المسيحي – بيت عنيا» إلى انتخاب رئيس
قوي تنبثق قوته من تمثيله في بيئته أوالً ،ومن قدرته
ثانيا ً على أداء دور وفاقي ميثاقي جامع بين جماعات
الوطن ،بما يضمن التوازن والتعاون واالنفتاح ،ومن
تصميمه الموضوعي ثالثا ً على بناء الدولة المدنيّة
المعاصرة الشفافة السيدة والديمقراطية.
وشدد في بيان أصدره بعد اجتماع عقده في حضور
عدد من المطارنة واآلب��اء على أن استحقاق انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،يمثل فرصة ضرورية إلعادة
التوازن الحيوي والحياتي إلى لبنان ،وإل��ى نظامه
وحكمه وسلطاته .خصوصا ً في ظل شبه األحادية في
تمثيل المذاهب اإلسالمية ،الناتجة إلى حد كبير عن
قانون االنتخاب غير العادل.
وأكد اللقاء أن االستمرار في ضرب توازن الوطن ،عبر
تهميش المسيحيين ،بات يشكل خطرا ً وجوديا ً على كل
لبنان وكل لبناني.
وتوقف اللقاء عند جريمة خطف المطرانين يوحنا
ابراهيم وبولس اليازجي في سورية ،بعد مرور أكثر
من سنة كاملة على ارتكابها .واعتبر ان تحريرهما بات
مسؤولية على الضمير اإلنساني ،كما على المجتمع
الدولي والشرعية الدولية المعنية بأحداث سورية.
كما أن��ه ع��بء واتهام لكل جهة سورية أو إقليمية أو

دولية متورطة في الحرب في سورية ،خصوصا ً في
ظل مسلسل االستهداف المنظم ال��ذي يضرب وجود
العائالت السورية كافة ،كما كل أبنائها ومقوماتها
كمجتمع ودولة ،بدءا ً من أقدس الحريات ،حرية الضمير
والمعتقد.
وفي هذا السياق ،نوه اللقاء بمبادرة كل من اللقاء
األرثوذكسي والرابطة السريانية إل��ى إحياء ذكرى
خطف المطرانين وحملة التواقيع التي أطلقتها الرابطة
السريانية تضامنا ً مع ضحايا المجازر تاريخا ً وراهناً.
وأكد اللقاء تشبثه المطلق بالحريات العامة في لبنان،
وف��ي مقدمها حرية التعبير واإلع�لام .ورأى أن مطلب
العدالة المحق ،ال يكون إال أن يندرج تحت سقف الحقيقة
الكاملة غير المز َّورة وال المزوِّرة وال المه َّربة وال المه ِّربة.
وأش��ار إلى أن تأمين العدالة ال يمكن في أي لحظة
أن يتعارض مع الحريات اإلعالمية ،وإن افتعال أي
ت��ض��ارب بين االثنين ه��و تشويه مقصود للعدالة،
ومحاولة لجعلها مطية أو وسيلة ألغراض مشبوهة.
وأك��د اللقاء تضامنه مع وسائل اإلع�لام اللبنانية
كافة ،في حقها المطلق في االستعالم حول عمل المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان ،وفي نقل كل تفاصيلها إلى
ال��رأي العام ،كجزء مكوِّن من رسالة ه��ذه الوسائل،
وحقها وواجبها.

فرعية السلسلة خالل اجتماعها في ساحة النجمة
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن الهيئة العامة لمجلس النواب
والمكلفة إع��ادة درس المرسومين
 10415و 10416المتعلقين
بسلسلة الرتب والرواتب وتمويلها،
اجتماعاتها بعيدا ً عن االعالم ،وعقدت
مساء أم��س اجتماعا ً ف��ي المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ح��ض��ره ال���ن���واب :ج��ورج
ع���دوان ،آالن ع��ون ،سامر سعادة،
غازي يوسف وجمال الجراح ،حاكم

(ت ّموز)

مصرف لبنان رياض سالمة ،وغاب
عنه النائبان هنري حلو وابراهيم
كنعان.
وأك��د ع��دوان أن اللجنة ملتزمة
إنهاء تقريرها في المهلة المحددة
لتقديمه إل��ى الرئيس نبيه ب��ري،
ل��ي��ص��ار إل���ى ع��رض��ه ومناقشته
وإقراره في الهيئة العامة في أقرب
وقت وفقا ً لالصول.
وأشار إلى أن اللجنة ستبقي على
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مداوالتها بعيدا ً عن االع�ل�ام ،وهي
تعلن أن كل ما تتناوله وسائل االعالم
عن المداوالت غير دقيق وال يعكس
حقيقة ما يجري داخل اللجنة.
وش��دد على أن االل��ت��زام بإعطاء
أصحاب الحقوق حقوقهم ،من دون
تعريض االقتصاد الوطني والمالية
ال��ع��ام��ة وال��م��س��ت��وى المعيشي
والقوة الشرائية للمواطنين أيضاً،
لالنعكاسات السلبية.

} د .وفيق ابراهيم
ُ
يعرف السيد سمير جعجع أن حظوظه معدوم ٌة في انتخابات
رئاسة الجمهورية .ليس لدموية تاريخه فحسب ،بل أل ّنه اللبناني
الوحيد الذي جاهر بخروجه على البيئة العربية التاريخية بوجهيها
الطليعي والتقليدي .لذلك يعرف الرجل وضع ُه بدقة .وتساعده في
ذلك أجهزة استخباري ٌة نشأ في كنفها ،هي تحدد له حظوظه ومداها،
فضالً عن جيش من المستشارين «ال��وازن�ي��ن» من ذوي الصالت
والعالقات.
يترشح إذن وهو بين هذا الحشد من «قارئي» التوازنات
فلماذا
ُ
والتحالفات ...والفنجان؟
الرج ُل متأكد أن��ه ليس أكثر من ق��وة صوتية في وج��ه ح��زب الله
وسورية وإيران ...ووصلت عقيدته إلى روسيا! لك ّن الصوت ال يترك
خدوشا ًوال يحدث ضرراً ،إنه مجرد ريح تتالشى في الفضاء وتتبخر.
لذلك ال بد من العودة إلى أهدافه السياسية المتمحورة حول السيطرة
على ما كان يسميه بـ»المجتمع المسيحي» ،وضرورة الهيمنة تفترض
إقصاء القوى األساسية المنافسة وأبرزها اثنتان :التيار الوطني الحر
بزعامة العماد ميشال عون ،وحزب الكتائب بقيادة الرئيس السابق
أمين الجيل وابنه النائب سامي.
باالستنتاج ،يتضح أن ترشيحه يرمي إل��ى االستئثار بزعامة
المسيحيين ،خاصة أن عون يحوز بموجب استطالعات رأي حديثة
ستين في المئة ،فيما تقف الكتائب على مسافة قريبة من جعجع،
لكنها تتمتع بتاريخية القيادة عند المسيحيين .فيكون ثمن انسحاب
جعجع من السباق الرئاسي إلزام حلفائه الكبار بمنحه «أدوات عمل»
تجيز له تطويق غريميه عون والجميل بزيادة حصته من النواب ،مع
حق اإلشراف على توزيع حصص المسيحيين اإلدارية واالقتصادية.
هل يكفي هذا لتطويب جعجع زعيماً؟ كال ،بالطبع ،هناك قوى صديقة
أساسية تزاحمه على أرضه المسيحية ...إنه حليف «حزب المستقبل»
برئاسة رئيس ال��وزراء السابق سعد الدين الحريري ولديه نواب
مسيحيون أكثر من جعجع والجميل مجتمعين .المطلوب إذن تقليص
حصة الحريري الذي كان والده الشهيد رفيق الحريري عمل طويالً
لبنائها في إطار محاوالته لتأسيس دولة «له» في لبنان.
أما القوة الرابعة المستهدفة فليست خفية على اللبيب ،وتلبس لبوسا ً
يتنوع وفق مقتضيات المراحل ،فهي تارة حزب اشتراكي ،وطورا ً
لقاء ديموقراطي ،وحينا ً آخر زعامة جنبالطية ،وتتسربل في بعض
األحيان بعباءة عروبة لبنان واألممية الدولية مع تقديم الخضوع
آلل سعود .والبرهان ماثل في ردود فعل القوى المستهدفة .لم يعلن
ع��ون ترشيحه مفترضا ً أن��ه مرشح توافق بين االتجاهات الكبرى
المتناقضة ،مستندا ً إلى قدرته على الجمع بين نقيضين :صداقته
لحزب الله ،ومفاوضاته مع الفرنسيين واألميركيين والسعوديين،
متربصا ً أو كامنا ً لنتائج سياقات إقليمية ودولية غير مرئية بوضوح.
لم يش ّذ الجميل عن هذه القاعدة ،فهو يطرح نفسه مرشح تفاهم
أقرب إلى الوسطية من منافسيه ومؤسسا ً لمفاوضات مع الفرنسيين
واألميركيين ،ومصدرا ً فرمانا ً انكشاريا ً بإقفال فم ابنه سامي حتى
إش�ع��ار آخ��ر ،خاصة لناحية «إرش��ادات��ه» الوطنية و»ف�ق��ه األخالق
واإلرشاد».
من ناحيته ،استعمل الرئيس السابق للوزراء فؤاد السنيورة دهاءه
ومكره ،وتبنى ترشيح «حليفه المستحيل» على قاعدة «أننا فعلنا ما
يمليه تحالفنا معك لكن الظروف أصعب» ،وقد يوافق على منحه نائبا ً
أو وزي��را ً من حصة حزبه «المستقبل» أو المسيحيين المستقلين...
«ويرحمكم الله ويرحمنا».
أما سيد المختارة و«الشوفيين» فله فنونه في الدفاع عن زعامته
�رج �ل �هِ» ه�ن��ري حلو
الممتدة إل��ى أم�ل�اك اآلخ��ري��ن ،وم��ا ترشيحه «ل� ُ
الذي ال مالمح له إال واحد ٌة من تلك اإلبداعات الجنبالطية التي ترى
في جعجع وع��ون محاولة مكشوفة للسيطرة على معاقل الدروز
التاريخية في منطقتي عاليه والشوف .لذلك يظهر السيد هنري حلو
«وصفة» إلقصاء «المارونيين الخطرين» .أما إذا رمت رياح التسويات
بحلو في لحظة خرافية إلى قصر بعبدا ،فتكون مثابة إعادة انتصار
للشيخ بشير جنبالط على األمير بشير الشهابي.
ختاماً ،المشروع األصلي للملقب «الحكيم» ال ي��زال على حاله:
«جعجع فوق كل اعتبار» .إنه يريد السيطرة على المجتمع المسيحي
على المستويين السياسي والجغرافي ،على أن يتجه الحقا ً إلى فصل
الجغرافيا السياسية المركزية للمسيحيين عن القسم اآلخر من لبنان،
وه��ذا يفترض تقليص دور البطريركية المارونية من «بطريركية
أنطاكية وسائر المشرق» إلى كنيسة قسم من جبل لبنان .أي تصفية
دورها التاريخي ،علما ً أن عدد المسيحيين في سورية يزيد على عدد
ضعفهم في لبنان.
يستمر جعجع بإطالق األحالم التي اعتاد تنفيذ بعضها بالعنف
وال��دم .لكن لبنان لم يعد يحتمل ه��ذا ال�ه��راء ،فهناك ت��وازن��ات قوى
داخلية وإقليمية ودول�ي��ة ال يشكل جعجع فريقا ً وازن��ا ً في أي من
مستوياتها .وكنا نتمنى لو قال له مستشاره إن الجعجعة ال تنتج
طحينا ً واالنتهازية تقضي أحيانا ً على مستعملها ،أما الذهاب إلى
خارج االنتماء العربي فله حسابات مختلفة في مزبلة التاريخ وأمكنة
أخرى.

دوريات م�ؤللة للعدو ً
جنوبا
و�صفارات الإنذار تدوي في م�ستعمراته

رابطة النواب ال�سابقين
ت�ؤكد جهودها لإنقاذ لبنان
أثار رئيس رابطة النواب السابقين
النائب السابق لرئيس مجلس النواب
ميشال معلولي مسألة عدم شرعية
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية من
نواب غير شرعيين م �دّدوا ألنفسهم
خالفا ً للدستور والقوانين وعطلوا

معلولي متحدثا ً في حفل العشاء

المجلس الدستوري الجهة الوحيدة
الصالحة للنظر في الطعن المقدم
من رئيس الجمهورية وتكتل التغيير
واإلصالح.
وع��رض في كلمة ألقاها في حفل
عشاء أقامته الرابطة لمناسبة عيد

(ت ّموز)

الفصح في فندق الريفييرا حضره
حشد من الوزراء والنواب السابقين
واإلعالميين ،م��ا تقوم ب��ه الرابطة
من جهود لمعالجة القضايا التي
يعاني منها لبنان ،وأولها الحلول
التي تقدمت بها في قضية النازحين
ال��س��وري��ي��ن ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
والوزراء المختصين والتي ترمي إلى
دعوة مجلس جامعة الدول العربية
لالنعقاد ل��ح� ّل قضية النازحين،
وذلك بإنشاء صندوق خاص إلقامة
مجمعات سكنية ع��ل��ى األراض���ي
السورية ت��أوي النازحين بحماية
دولية وعربية.
وكانت إشارة إلى إطالق مشروع
الالمركزية اإلداري��ة الذي طالبت به
الرابطة منذ س��ن��وات ع��دة ،وأب��دى
رئيس الرابطة مواصلة وضع الخبرة
والوطنية التي يتمتع بها أعضاء
ال��راب��ط��ة ف��ي خدمة قضايا الوطن
وإيجاد الحلول لألخطار التي تعصف
باستقراره وأمنه وسالمة أراضيه.

دورية لـ«اليوينفيل» قبالة مستعمرةالمطلة

الجنوب ــ رانيا العشي
دوت صفارات اإلنذار لثالث دقائق في المستعمرات الشمالية (مسكافعام
والمنارة ،ومرجليوت وافيفيم) في فلسطين المحتلة المحاذية لقرى قضاء
مرجعيون ،ولمدة ديقيقتين ،وتردّدت أصداء الصفارات في قطاعات المنطقة
الثالثة ،الغربي واألوس��ط والشرقي ،في مناطق بنت جبيل ومرجعيون
والعرقوب .ويأتي في ذكرى ما يُعرف بالمحرقة اليهودية «الهولوكست».
الى ذلك ،شهدت منطقة السياج الفاصل تحركات للعدو االسرائيلي ،وتمركزت
عربتا هامر عند نقطة المراقبة العسكرية في مسكاف عام ،قبالة مدخل بلدة
عديسه الشرقي في محلة الثغرة ،وعند نقطة المراقبة «اإلسرائيلية» خلف
جدار فاطمة االسمنتي ،في وقت تمركزت عربتا هامر أخريان ،قرب براد توضيب
الفاكهة على مدخل مستوطنة المطلة الشمالي قبالة سهل مرجعيون ،كذلك
شهد محور العباسية – الغجر ،تحركات مؤللة ،ترافقت مع تمشيط «إسرائيلي»
من موقع رويسات العلم باتجاه األودية المحيطة ،تزامنا ً مع تحليق طائرة
استطالع إسرائيلية من دون طيار.
وفي المقابل  ،سيّرت القوات الدولية «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش
اللبناني ،دوريات مصفحة على طول الخط األزرق من محيط كفركال ،الحمامص،
الوزاني ومحاذاة الغجر اللبنانية المحتلة ،حتى تالل كفرشوبا الشرقية وبوابة
المزارع .كما حلقت مروحية دولية على امتداد الخط األزرق من الناقورة وصوال ً
إلى قمم مزارع شبعا لمراقبة التحركات «اإلسرائيلية» خلف الخط األزرق.

